1

OBSAH

Ú VO D

ÚVOD

03

#01 KOMUNITA – JSME STVOŘENÍ PRO KOMUNITU?

04

#02 KOMUNITA – JSME TÍM, KÝM SE ROZHODNEME BÝT (?)

10

#03 KOMUNITA? – NE, RADĚJI KNIHU

16

#04 KOMUNITA – JAK BUDOVAT KOMUNITU?

22

#05 KOMUNITA – Q&A

28

KNIHY

34

ZABUDNUTÉ
CESTY
jsou podcasty, ve kterých José a Janči mluví o skutečně kvalitním
životě. Na novo objevují klíčové způsoby života, které v dnešní
společností zapadají prachem.

TENTO MATERIÁL
byl zpracován díky podporovatelům podcastu na Patreonu.
Pokud nás chcete podpořit, klikněte sem. Děkujeme!
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KOMUNITA –
JSME STVOŘENÍ
PRO KOMUNITU?

01
Děkujeme, že jste si poslechli podcast Komunita – Jsme stvoření pro komunitu?
Zabudnuté cesty jsou podcasty, ve kterých José a Janči mluví o skutečně kvalitním
životě. Na novo objevují klíčové způsoby života, které v dnešní společností zapadají
prachem.

Co je to KOMUNITA?
Komunita zahrnuje dva lidi až velkou skupinu lidí. Komunita může být v církvi, ale
taky v rodině, v práci, ve škole, ve sportu či jiných zálibách anebo jen mezi přáteli.
Bible nám odhaluje, že jako lidé jsme byli stvoření pro komunitu.
„Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby byl člověk sám; opatřím mu
rovnocennou oporu.“ – Genesis 2:18
Máme vztahy mezi sebou jako společnost, ale umíme tvořit zdravé komunity? Komunita je hlubší a komplexnější než jen samotné vztahy. Ne vždy to, co komunitu
dělá komunitou, funguje.
Jaký může být dopad, když nepřistupujeme ke komunitě správně, když přistupujeme ke vztahům, které máme jako „něco za něco“ a jsme spíše skupina individualistů?
- Dopady mohou být různé, ale jedním z nich může být přesný opak.
Spíše ztrácíme, než získáváme. Ztrácíme kontext komunity a lásku
zažíváme jen v kontextu jednotlivých vztahů, a ne v kontextu celé komunity. Tak stejně odpuštění, stabilitu, rozvoj a spoustu dalších hodnot,
které tvoří a nabízí komunita ztrácíme a okrádáme se o ně.
Dnešní doba je dobou individualistů. Nabízí spoustu možností, jak žít jako individualista, sám, bez komunity. Poznamenává to mezilidské vztahy, protože máme problém vytvořit hluboké vztahy. Dnešní doba je taky velmi uspěchaná a máme spoustu
práce. Po příchodů domů z práce, ze školy často nemáme sílu tvořit ještě nějakou
komunitu, obzvlášť pokud už máme komunitu rodiny doma a jsme rádi, že máme
čas pro tuto komunitu a pro sebe samotných.
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Proč je komunita jedna ze zapomenutých cest, kterou bychom měli oprášit?
V jednom průzkumu, který probíhal 80 let na Harvardu, prozkoumávali, co dělá lidi
šťastnými. Byla jedna věc, která přesahovala úspěch, majetek, genetiku, IQ, sociální kruhy a byla to skutečnost toho, že mají hluboké vztahy a přátelství. Paradoxně
se snažíme na úkor vztahů budovat kariéru, jméno, firmu, ale na konci života hodnotíme spíše to, jaké jsme měli vztahy s ostatníma.
V Bibli jsou metafory, které ukazují na kontext člověka v komunitě.
„Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch
částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme
totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem
pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se
přece neskládá z jedné části, ale z mnoha.“ - 1. Korintským 12:12-14 (B21)
„Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více,
než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh
udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný
úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy
patříme k sobě navzájem.“ – Římanům 12:3-5 (B21)
C.S. Lewis krásně popsal přátelství v komunitě a to tak, že pokud máme hluboká
přátelství, tak víc lidí dokáže ze mně víc vytáhnout na povrch než jen jeden člověk.

„Lamb kdesi tvrdí, že když ze tří přátel (A, B a C) A zemře, ztratí tím B
nejen A, ale i „část A v C“, a C ztratí nejen A, ale také „část A v B“. V každém
z mých přátel je něco, co může plně odhalit jen nějaký jiný přítel. Sám o
sobě nejsem dost velký na to, abych celého toho člověka uvedl v činnost;
potřebuji jiná světla než své vlastní, aby osvětlila všechny jeho stránky.
Teď, když je Karel mrtev, nikdy už neuvidím Ronaldovu reakci na specificky
„karlovský“ vtip. Nejen že teď, když tu Karel není, nemám víc z Ronalda, ale
dokonce mám z Ronalda méně.“
Čtyři lásky, C.S. Lewis
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Cvičení
Když se řekne „komunita“, jakou máš s tímto slovem spojenou emoci? Na jakou
zkušenost je tato emoce vázaná?

Máš ve svém životě hluboké vztahy? Pokud ano, tak s kým? A co pro Tebe znamenají?

Myslíš si, že člověk může fungovat bez komunity? Proč?
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KOMUNITA –
JSME TÍM, KÝM
SE ROZHODNEME
BÝT (?)

02
Děkujeme, že jste si poslechli podcast Komunita – Jsme tím, kým se rozhodneme
být (?)
Dnes je populární tvrdí, že jsme tím, kým se rozhodneme být. Je to opravdu tak?
Ukazuje se, že to funguje jinak. Je to právě komunita, co zásadně definuje to, kým
jsme V raných stadiích života to, kým jsme ovlivní naše rodina, v další fázi života nás
ovlivňují přátele.
Žádný člověk není ostrov, neexistuje sám, ale má lidi okolo
sebe.
Když přemýšlíme o konkrétních vlastnostech, změnách nebo
o nějakém úspěchu v životě, tak vždy s tím máme spojené
konkrétní lidi nebo konkrétního člověka. Bůh si používá lidské
vztahy, aby nás ovlivňovaly a budovaly.
Bohužel jsou i vztahy mezi lidmi, které jsou toxické a můžou
mít na nás špatný vliv. Henry Cloud a John Townsend píšou
ve své knize „How people grow“ o tom, že nás lidi v životě
vždy posouvají dál, otázkou je, kam?

„Náš charakter je
hlavně tvarovaný
a formovaný naši
primární sociální
skupinou. Jsou
to lidé, s kterými
jíme, studujeme,
pracujeme a
bavíme se.“
Timothy Keller

Neexistují neutrální vztahy. Je důležité rozlišovat vztahy a komunitu. Vztahy nejsou
to stejné, co komunita. V Římanům si můžeme přečíst, jak by měly vztahy fungovat
v komunitě.
„Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž
naplnil Zákon. Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“
a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám
sebe.“ Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.“ – Římanům 13:8-10
V Přísloví zase se píše o tom, že pokud se budeme pohybovat stejným směrem s lidmi, kteří mají jiné hodnoty anebo s nimi nesouhlasíme, tak i přesto v tom pokračujeme a racionálně si to obhajujeme, že nikdy nebudeme jako oni. Ano, nemusíme
být jako oni, ani nemusíme jít špatným směrem, ale doplatíme na jejich špatný směr
spolu s nimi. Lidi, kterýma se obklopíme mají potenciál ovlivnit náš život, dokonce
i duchovní život a hodnoty.
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„Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.“
– Přísloví 13:20
Další extrém je, když se oddělíme od komunity, vycouváme ze vztahů, které na nás
mají dobrý vliv, ale nás lákají jiné touhy a jiné aktivity s jinými lidmi, které pro nás
dobré ale nejsou, nenastavují nám zrcadlo tak, jak bychom potřebovali.
„Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne.“
– Přísloví 18:1
Není možné žít život, který by byl pestrý a bláznivý, pokud zůstaneš v izolaci, ale
potřebujeme být cílevědomí v tom, jakou komunitou se necháme formovat a
ovlivňovat.

„Přísloví nám říká, že blázni špatně dopadnou buď z nedostatku
přátel anebo z důvodu špatného výběru přátel.“
Timothy Keller
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Cvičení
Vnímáš, že tě lidi okolo tebe ovlivňují? Pokud ano, tak kým a jak se necháváš ovlivnit?

Máš nějaké toxické vztahy, které mají na tebe špatný vliv? Napadá tě, jak tento vliv
omezit, zmírnit nebo odstranit?

Když přemýšlíš o konkrétních změnách ve svém životě nebo vlastnostech anebo nad nějakým úspěchem, kdo se ti vybaví? Napiš si seznam vlastností, změn,
úspěchů a k tomu jména lidí, s kterými máš tyto věci spojené.
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KOMUNITA? –
NE, RADĚJI
KNIHU

03
Děkujeme, že jste si poslechli podcast Komunita? Ne, raději knihu.
Každý člověk chce naplnit své touhy, a proto odchází z komunity, která mu nevyhovuje a nenaplňuje jeho touhy. Komunitu je třeba ale budovat a budovat zdravou
komunita, je opravdu těžké.

„Ze všeho nejvíc musíme překonat naše privatizované srdce,
protože křesťanství je vztahem mezi Bohem a jeho lidem. Boží
pravda se nejúčinněji žije a učí ve vztazích.“
R. Kent Hughes

Naše touhy a „chutě“ bychom měli překonávat, abychom mohli žít a učit Boží pravdu. Život v komunitě je právě těžký proto, že tam musíme něco dát. Dalším důvodem, proč je těžké být v komunitě je proto, že zrada přítele bolí právě proto, že je
to přítel. Riskujeme a stáváme se zranitelnými. Jdeme s kůži na trh, a to je nám ne
vždy příjemné. Proto něco v nás může způsobit, že nakonec nechceme být součástí
komunity a vystavovat se takovému riziku.
Chceme v životě vztahy, ale nechceme, aby nás moc stály. Pokud je to těžké je
potřeba na nich pracovat, a ne hned utíkat pryč od vztahů, které máme. Jsme stvoření pro vztahy, ale zároveň máme něco v sobě, co ty vztahy sabotuje, někteří
méně, někteří více, ale všichni máme společného nepřítele. Není nám přirozené
navazovat vztahy, pokud nám berou čas, energii a nějaké úsilí.
Kvalitní vztahy mají momenty, chvíle, které jsou těžké. Může to být nějaká krize,
hádka, konflikt, který když se podařilo vyřešit a překonat, tak tento konkrétní vztah
se posunul dál a stal se silnější.
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V knize „How people change“, kterou napsali Timothy S. Lane a Paul David Tripp, se
píše o dynamice budování komunity a o tom, jak je to těžké. Autoři vytvořili seznam
různých úskalí budování komunity. Projdi si je a zkus přemýšlet, zda některý z nich
se netýká právě tebe:
1. Máš zaneprázdněný život a vztahy v komunitě jsou vzdálené/povrchní a
zběžné. Popřemýšlej nad lidmi, kteří jsou pro tebe důležití, ke kterým vzhlížíš,
kteří jsou ti blízcí v komunitě. Víš, co teď prožívají, jak se mají? Pokud ne, tak
pravděpodobně se tento bod týká právě tebe.

8. Máš teologii zaměněnou za vztah. Potřebujeme si uvědomit, že budování
komunity je velmi těžké. Musíme si připomínat, že to stojí za to (tak jak jsme
naznačili v prvních dvou kapitolách) – co nic nestojí, za nic nestojí. Důležité
je udělat krok a odhodlat se k budování komunity. Naším cílem by mělo být
nevyhýbat se lidem za každou cenu, což bude něco stát, ale bude to dobrá
investice. Jak být v izolaci, tak i budování komunity bude něco stát. Otázkou
ale je, co je pro nás dobré a čím chceme zaplatit.

2. Vztahy, které máš kolem sebe jsou postavené na aktivitách a radosti. S lidmi
chceš trávit čas jen, když to bude spojené s nějakou aktivitou. Zajdeš s někým
na kávu jen pokud jde o nějakou pracovní schůzku nebo nějaké plánovaní.
Nechceš být s lidmi jen tak a už vůbec ne, když jsou v depresi nebo prožívají
těžké období, nedaří se jim a nejsou radostní a pozitivně naladění.
3. Vědomě se vyhýbáš vztahům, které jsou příliš strašidelné nebo komplikované. Některým vztahům se samozřejmě je potřeba vyhýbat, ale pokud jde o
většinu tvých vztahů, tak budování zdravé komunity tobě nebude fungovat.
4. Zúčastňuješ se programu nebo aktivit svojí komunity pouze formálně bez
nějakého skutečného propojení s lidmi. Na rodinnou oslavu jdeš jen proto,
že to máš v kalendáři a musíš tam jít, do školy chodíš jen, aby ses učil/a, do
církve chodíš jen, aby sis poslechl/a obsah a šla zpátky domů. V komunitě Tě
nezajímají lidé.
5. Sloužíš ostatním, ale nedovolíš ostatním sloužit Tobě. Jde jen o jednosměrnou službu ostatním. Máš problém tím pádem zapadnout do komunity a motivy mohou být špatné. Může jít o tvoji pýchu nebo taky o dodržení odstupu
od ostatních, nechtít někomu „dlužit“ nebo strach z otevření se ostatním.
6. Všechny vztahy jsou zaměřené na tebe. Zřídka dáváš, ale vždy bereš.
7. Máš soukromý nezávislý přístup k čemukoliv v komunitě. Bereš se jako nejdůležitější osobu, jako chybějící kousek puzzlu, který vše zachrání. Příklad:
pokud bubeník v kapele bere jako nejdůležitější součást tak ostatní nástroje
a zpěváci nejsou slyšet a celkový projev kapely bude špatný. Je potřeba myslet na to, že v komunitě nejsme sami, ale jsme skupina různých lidí s různými
obdarováními.

18

19

03

03
Cvičení
Co je pro tebe těžké v budování komunity a bytí její součástí?

Který z bodů v seznam se týká právě tebe? Napadá tě, jak tento problém překonat?

Navazuješ nové vztahy? Co děláš nebo bys chtěl/a dělat, aby tvoje vztahy byly
hluboké a ne povrchní?
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KOMUNITA –
JAK BUDOVAT
KOMUNITU?

04
Děkujeme, že jste si poslechli podcast Komunita – Jak budovat komunitu?
V této části se zamyslíme a řekneme si nějaké praktické způsoby, jak budovat
zdravou komunitu.

„Přátelství vzniká, když jeden ze dvou lidí řekne: „Co? Ty taky? Já
myslel, že jsem sám.“
C. S. Lewis

Přátelství je jednou z důležitých součásti zdravé komunity. V jádru komunity je
potřeba mít něco, co náš spojuje, něco, co dává impuls. Komunita má pak společnou cestu, kterou jde. Tímto způsobem se z cizích lidí stávají přátele. Zároveň je
potřeba si uvědomit, že ne všichni se všema jsou přátelé, ale v jádru celé komunity
by přátelství mělo mít své místo.
Každá komunita má svoje RYTMY, které pomáhají tvořit a budovat komunitu.
Tyto rytmy jsme převzali ze společenství SOMA – můžete si o nich přečíst více taky
v knize „Život misijní skupiny“ z edice Porterbook (porterbook.cz)
1. Příběh
Jedná se o porozumění, poznání příběhu. V komunitě, obzvlášť církevní poznáváme
velký příběh a pak malé příběhy. Velký příběh je příběh Boha a malé příběhy jsou
příběhy lidí, kteří jsou součástí naší komunity. Je velmi důležité znát příběhy jednotlivých lidí a taky jejich kontext. Pokud chceme propojit příběhy jedinců s příběhem
Boha je důležité znát kontext, odkud daný jednotlivec vyšel a kam směřuje. V tomto rytmu je důležitá otázka: „Kdo jsme?“
2. Naslouchání
V komunitě bychom měli naslouchat příběhům, měli bychom naslouchat tomu, co
člověk prožívá, čím žije a jaký je jeho příběh. Zároveň bychom měli naslouchat taky
Bohu. Měli bychom dávat pozor na to, co Bůh dělá v životech lidí a v životě komunity. Měli bychom být přítomní, skutečně naslouchat a dávat pozor na to kam jdeme
a kam směřujeme. U toho rytmu bychom si měli klást otázku: „Kde se nacházím a
kam jdu? Jaký je další krok?“.
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3. Oslava
V naší kultuře není přirozené oslavovat. Oslava narozenin vypadá tak, že si dáme
nějaké pití, jídlo a povídáme si, ale neoslavujeme skutečně toho člověka a jeho
příběh. Oslavu zaměňujeme za událost. Jako komunita bychom se měli cílevědomě
zastavit, přemýšlet a oslavit úspěch, narozeniny nebo jinou událost, která stojí za
oslavu. Měli bychom se opravdu těšit a radovat se. Oslava a společné prožívání
radosti buduje komunitu.
4. Žehnání
Služba druhým, pomáhání, dávání z toho, co máme, je klíčové k budování zdravé
komunity. Žehnat můžeme materiálně i nemateriálně. Můžeme rozvíjet lidi okolo
sebe, což jde jak materiálně, tak i nemateriálně na příklad tím, že je budeme motivovat, povzbuzovat slovy anebo i tím, že jim řekneme pravdu s láskou. Jako komunita můžeme žehnat i ven, sloužit jako komunita na příklad městu nebo podpořit
někoho materiálně. Je neomezené množství způsobu, jak můžeme žehnat. Pokud
nám Bůh žehná, tak chce abychom žehnali ostatním
„Požehnaní, aby požehnali.“ – José Calvo Aguilar
5. Jídlo
Jíst anebo i připravovat jídlo je důležitá součást komunity. V Bibli najdeme hodně
příběhů, kde jídlo hraje svou roli. V těchto příbězích lidé spolu jedli, pili, oslavovali
a budovali mezi sebou vztahy. Zároveň vzájemná pohostinnost v komunitě je jedná
z vlastností, která komunitu buduje. V dnešní době společné jídlo v rodinách se
vytrácí, a přitom je tato společná aktivita v rodině klíčová. Všelijaké teambuildingy
ve firmách jsou spojené s jídlem a pitím. Tak stejně i v církevní komunitě společné
jídlo je klíčové.
6. Rekreace
Tento rytmus můžeme brát jako oddech nebo odpočinek ale zároveň jako re-kreaci, tzn. tvořit něco nového. Pokud kvalitně a dobře odpočíváme pak taky kvalitně a
dobře tvoříme. Tvořit něco nového může taky znamenat zkrášlování prostředí nebo
sebe samotných. Odpočinek a tvoření nových je věcí je dalším klíčovým rytmem,
díky kterému komunita roste.
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Další důležité věci k budování komunity, které jsou v dnešní době nepopulární a
nechceme o nich slyšet jsou závazek a sebeomezení. Nejsou to rytmy, ale principy.
V dnešní komunitě často chybí závazek, což způsobuje ztrátu intimity v komunitě.
Bez závazku se nechceme otevřít ostatním lidem a necítíme se bezpečně v dané
komunitě. Sebeomezení zase znamená, že nepodlehneme našim přirozeným instinktům a touhám, ale budeme je směrovat a nějakým způsobem je omezíme.
Je to těžké, ale dnešní doba nám toho nabízí hodně, třeba cestování po světě je
jedná z možností, kterou máme, ale pokud budeme cestovat a nedáme závazek
dané komunitě, tak bohužel nebudeme schopni zdravou komunitu taky budovat.
Měli bychom být přítomní a budovat vztahy, pokud naším cílem je budovat zdravou
komunitu.
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Cvičení
Co pro tebe znamená přátelství? Souhlasíš s tvrzením, že by mělo být v jádru komunity? Proč ano / proč ne?

Ve kterém rytmu tvoje komunita/y tápou? Napadá tě, jak to změnit?

Který z rytmů je ti nejbližší a proč?
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Děkujeme, že jste si poslechli podcast Komunita – Q&A.
Pokud se máme obklopit jen lidmi, kteří nás budují znamená to, že lidi, co nás nebudují
tak bychom měli odstranit ze svého života?
Pokud máme kolem sebe toxické lidi, tak bychom měli omezit nebo odstranit jejich
vliv na nás. Pokud to jsou ale lidi, kteří nás nebudují a nemají na nás špatný vliv anebo i mají, ale pořád nám na nich záleží, tak není to vždy dobré je odstranit ze svého
života. Některé lidi máme okolo sebe proto, abychom pomohli my jim.
Lidi není jednoduché jen tak odstranit ze svého života, pokud nejde o nějaký extrémní případ, ale měli bychom si nastavit zdravé hranice a nenechat se ovlivnit
lidmi, kteří na nás mají potencionálně špatný vliv, ale nadále nám na nich může
záležet. To, že někomu nedovolíš, aby na tebe měl vliv neznamená, že ti na něm/
ní nezaleží.
Graf představuje všechny tvoje přátelé a lidi, kterýma se obklopuješ. Uvnitř jsou
lidi, kteří jsou ti nejbližší, jako rodina, partner(ka), blízcí přátele. Druhý okruh jsou
lidi, kteří nejsou tví nejbližší, ale necháš se nimi ovlivnit a nejširší okruh jsou všichni
lidi, kterými se obklopuješ. Do tohoto okruhu spadají i ostatní okruhy tvých přátel.
Je fajn si uvědomit, kdo z tvých přátel má na tebe vliv.

O nastavení hranic ve vztazích píše Henry Cloud a John Townsend v knize „Hranice“.
Pokud tě tohle téma zaujalo, tak doporučujeme tuto knihu přečíst.
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Myslíte si, že může existovat zdravá komunita, která se setkává jen online? Jaké by
byly problémy a benefity takové komunity, pokud by se málokdy setkávala, jestli vůbec?
Záleží, o jakou komunitu se jedná. Pokud by šlo o zdravou komunity rodiny, církve
nebo jiné, která je závislá na vztazích, tak spíše ne. Pokud je to třeba komunita fotbalistů, ta už vůbec ne. Pokud by se ale jednalo třeba o komunitu programátorů,
gamerů, nějaká skupina lidí, co se učí nový jazyk nebo jiná specifická skupina lidi,
pak online komunita může zdravě fungovat.
V církevní komunitě je fyzický kontakt důležitý. John T. Cacioppo a William Patrick
ve své knize „Loneliness“ rozebírají, jak důležitý je dotyk. Člověk jako fyzická bytost
potřebuje dotyk, při kterém se vytváří spojení mezi námi.
V jiné knize „Creating community“ se zase píše o tom, co se stává s lidmi, kteří se
izolují od komunity. Tito lidé ztrácí perspektivu, žijí ve své bublině, mají větší strach
z intimity a stávají se často sobeckými. Dokonce se jim taky horší zdraví, protože se
nevystavuji kontaktu s jinými lidmi, čímž se jim horší imunita. Je lepší sníst tatraku
s lidmi než brokolici sám.

Na jaké časové období máme být zavázáni komunitě? Můžeme měnit komunitu?
Opět záleží, o jakou komunitu jde. Pokud jde o firmu, tak záleží na smlouvě, kterou
jsme podepisovali. Obecně, ale platí, že zavázaný jsi na tolik, kolik jste se dohodli,
že se zavážeš.
Pokud jde o změnu komunity tak důležité je naslouchat a být citlivý na to, co od nás
Bůh chce a jaký má pro nás plán. K těmto rozhodnutím je potřeba hodně modliteb
a moudrosti, abychom rozeznali, zda máme opustit danou komunitu a jít to nové.
Je to ale těžké rozhodnutí, které by nemělo být rozhodnuto ze dne na den. Pokud
nejde o nějaký extrémní případ, kdy je potřeba komunitu opustit hned, tak bychom
tomuto rozhodnutí měli věnovat více času.
Ne každá komunita je nahraditelná. Jsou komunity, kde získáš velmi hluboké vztahy, které nejde jen tak nahradit.

Co se týče benefitů online komunity, tak je to obrovská pomoc a opora pro lidi,
kteří jsou v cizím prostředí, daleko od domova a nemají zatím svou komunitu, cítí se
osamocení. Online komunita je právě v těchto situacích obrovskou výsadou. Může
to být taky ve výjimečných a těžkých situacích naše jediná komunita, kterou máme.
V období karantény, covidu nebo i nějakého těžkého onemocnění může být online komunita tou jedinou komunitou, kterou máme. Odpověď tedy není černo-bílá.
Záleží hodně na aktuální situaci a na komunitě. Je dobré si taky uvědomit, že fyzicky
kontakt je nenahraditelný. Online kontakt nikdy nenahradí ten fyzický.
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Cvičení
Do kruhů napiš jména lidi, kteří ti jsou nejbližší, lidi, kterým dovolíš mít na tebe vliv
a lidi, na kterých ti záleží, ale nechceš, aby tě ovlivňovali.

Máš komunitu, které ses nějak zavázal/a? Bylo by pro tebe těžké tuto komunitu
opustit?

Jaké máš zkušenosti s online komunitou? Jaké vnímáš benefity a problémy online
komunity ty osobně?
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